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 موالنا یهاشهیاندبازتاب دیدگاه های فلسفی در 

 )تطبیقی بر اندیشه های فلسفی عالمه محمدتقی جعفری)ره((
 3 منوچهرجوکار، 2پروین گلی زاده، 1لیال عبداله زاده رامهرمزی

  ایران، تهران، تهران شمال،دانشکده مدیریت و علوم انسانیدانشگاه آزاداسالمی واحد 1
 ایران ، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده زبان و ادبیات فارسی 2
 ایران ، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده زبان و ادبیات فارسی  3

 چکیده 

. است کرده ارائه ار منسجمی فلسفی نظامهای یا نظام خود آثار در موالنا که نیستیم موضوع این اثبات دنبال به رساله این در

 غالب در که...  هگل و هایدگر فروید، چون آراءاندیشمندانی و نظریات مثالً که ندارد وجود ادعا این هرگز دیگر عبارت به

می  چشم به یپیچیدگ همان با و کمال و تمام به موالنا سروده های و اشعار در شده اند مطرح ای پیچیده فلسفی نظامهای

 موضوعات از نآ به مربوط موضوعات و انسان آنکه به توجه با مختلف، اعصار طی در که دارد وجود اعتقاد این اما خورند،

 که است فتنیپذیر روی این از است داشته وجود حوزه دو این میان تنگاتنگ ارتباطی همواره است، فلسفه و ادبیات مشترك

 هم کدیگری با کمابیش که کنند مطرح را نظریاتی فلسفی، نظامی ارائه صورت به دیگری و ادبی قالب در نظری صاحب گاه

 آرایه های با را ودخ اثر که شده ظاهر شاعر یک حکم در تنها خود شگرف آثار در موالنا که مسأله این بنابراین،. باشند راستا

 و انسان موالنا، هک از آنجا اما. می شود محسوب بزرگ این اندیشمند از ساده تعبیری است، آراسته شاعرانه فنون سایر و ادبی

 به است هتوانست شک بی اش، عرفانی بوی اندیشه و رنگ وجود با است، داده قرار خود تفکر اصلی محورهای از را هستی

جنبه  از برخی فیلسوفانه و کند بررسی را او وجودی فلسفه ی رهگذر این از و کند پیدا دسترسی انسان روان و وجود ژرفای

 متفکرانی و منداناندیش او از بعد قرنها کنیم باور که نمیرسد نظر به دور چندان جهت همین به. دهد نشان را او وجودی های

. باشند ردهک بیان را او منظم آرای البته و پیچیده فلسفی نظامهای غالب در هگل جمله از جدید دیالکتیکالهای همچون

 استفاده ودخ عرفانی اندیشه های بیان جهت در فلسفی ابزار یک عنوان به فلسفه از که است ضروری هم نکته این یادآوری

 الحظاتم مشخص طور به پژوهش این در ما همچنین. است نبوده خاصی فلسفی نظام تبیین دنبال به هیچگاه و است کرده

گرفته شده  مد تقی جعفری بهرهدر این مطالعه از نظریات عالمه مح .ایم کرده بررسی هستی و انسان خصوص در را فلسفی

 است.

 

 

 ها تعریف مسأله، فرضیه-1

علمی و فلسفی نو و متعالی است و ضرورت پرداختن به  یهاعرفان بوده و دارای دیدگاه یهایکی از برجسته ترین چهره 

به  یهاشهیاندوی، سبب انتخاب این موضوع به عنوان پایان نامه گردید. بررسی اینکه، سازگاری یهاشهیاندتحلیل و بررسی

عنوان عارفی بلند مرتبه، با فلسفه چه میزان صحت دارد خود موضوع بسیار مهمی است. طرح این سوال منطقی به نظر می
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فلسفی  یهاشهیاند خود از فلسفه و شهیاندن کرده، در سیررسد، که آیا ، که در بسیاری از مواقع مخالفت خود را با فلسفه بیا

پردازد نیز بهره مند بوده یا خیر؟ در این تحقیق، به دنبال این مسئله هستیم که، حتی در مواقعی که به نقد و انکار فلسفه می

هر دانسته و ماهیت حرکت آن را ی متضاد لطف و قی عشق آن را واجد دو جنبهاندیشی کرده است و مثالً با طرح مسألهفلسفه

را « هستی»ی کند و از این راه مسألهداند که همواره موجودات عالم را از کیفیتی به کیفیت دیگر تبدیل میدگرگون شونده می

یک مرتبه برای همیشه و در یک موقع معین نبوده « کن» یکند که کلمهنماید و ثابت میاست و تبیین میفلسفیکه موضوعی

نماید.  این کار ، دقیقاً کاری فیلسوفانه است. به عالوه، هرگاه که به که مانند نقاط پی در پی، مسیر تاریخ عالم را ترسیم میبل

کند و تا جایی که امکان دارد در شناخت انسان و خداوند از پردازد نیز از آن به عنوان یک ابزار استفاده میانتقاد از فلسفه می

طلبد جوید که همان فلسفه است، و در جایی که شناخت فلسفی راه به جایی نمی برد از عرفان یاری میعقل جزوی مدد می

وی در قرن هفتم  یهاشهیاندتوان آراء وتعامل قوه تفکر و تعقل همراه با ذوق و اشراق است. همچنین می یکه به نوعی نشانه

 ها، جستجو کرد.جمله دیالکتیکالمیالدی( را در برخی از آراء فلسفی جدید از  13هجری )

 می شود.  رداختهاز سوی دیگر با توجه به تئوری فکری عالمه محمدتقی جعفری به بررسی تظبیقی اندیشه های فلسفی موالنا پ

 که به شرح ذیل است:

خدا با سایر  کم : این که رابطهیمسأله »کند: یمحمد تقی جعفری در مقایسه جهان بینی با فلوطین دو مسأله را مطرح م

که به  بی آن موجودات رابطه کل و اجزا نیست؛ زیرا که خدا باالتر از کل است. خدا در همه چیز حی و حاضر است. احدیت

ل ّ داند که کیهتر مآمدن نیاز باشد، در همه جا حضور دارد... و منظور از کلّ و اجزا به معنای اصطالحی نیست؛ زیرا  خود ب

ه ناجزاست،  ک مجموع است و همواره تقدم با وجودیافته در یک مفهوم انتزاعی از اجزای تشکیل یبه معنای اصطالحی آن 

 کلّ ؛ بلکه مقصود او از کلّ، استقالل در وجود بوده و منظورش از اجزا، تبعیت در هستی است. 

ست و نور اه نور خویشتن گوید: مطلوب حقیقی روح، کسب نور و دیدار جمال حق است که منور بیمسأله دوم : فلوطین م

ه ما را قادر به کبیند، چنان که نور خورشید است یگیرد و او را میشود؛ زیرا که روح از او نور میاوست که سبب دیدار م

  (. 89 – 87ا : ت)جعفری، بی « گوید : آفتاب آمد دلیل آفتاب / گر دلیلت باید از وی رو متاب سازد.  مییدیدن خورشید م

 ل:یامّا به دال شودیبه آنچه نگاشته شد در عین حال که تأثیرات غیر مستقیم فلسفه نو افالطونی بر مولوی رد نم با توجه

 تأثیرات متقابل حکمت و فلسفه کهن شرقی و فلسفه نو افالطونی؛    -1

 عرفان مولوی ؛     یخاص اسالم -2

ه نوافالطونی و فلسف یهاهمانندی»د دارد، عنوان عرفانی او با فلوطین وجو یهاای از نگرشکه در پاره ییهاتفاوت -3

ییی که در پی مها و محورهاها را عمدتاً در موضوعرا برای بررسی شایسته تر دانسته و این همانندی« عرفان مولوی

 افته و بررسی و تحلیل کرده ایم. یآیند، 

 پیشینه تحقیق-2

فلسفی  به طور جدی، کلی و منجسم پی گیری نشده  یهاشهیاندصورت گرفته در ایران، موضوع یهادر جستجوها و بررسی

اند در است. اما در این تحقیق، سعی بر آن است از منابع داخلی و خارجی که به نوعی به بررسی مباحث  و  پژوهی پرداخته
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توان به طور داخلی می یهاشمندان و فیلسوفان استفاده شود. از کتابیاند شه و مقایسه با دیگریاندکنار بررسی تطبیقی

 اختصار، موارد ذیل را اشاره نمود:

، جالل الدین ر و نقد تحلیل مثنوییتفس /1366مثنوی و معنوی  جالل الدین محمد بلخی رومی به تصحیح نیکلسون، تهران، 

هران، هما، ت، گوید، جالل الدین هماییمولوی چه می /1348محمد بلخی تألیف محمد تقی جعفری تبریزی، تهران [بی تا]، 

کتب  ناشرین فیه ما فیه تقریرات، جالل الدین محمد مولوی رومی به تصحیح استاد فروزانفر، تهران، شرکت سهامی /1356

دین رومی، تهران، سلوك  جالل ال یشهیاندزندگی و یزرین کوب، عبدالحسین، پله پله تا مالقات خدا، درباره /1361ایران، 

اساطیر،  وب شرح مثنوی معنوی تألیف خواجه ایوب تصحیح و تحشیه محمد جواد شریعت، تهران،اسرار الغی /1370علمی، 

لی اکبر ع  /1380مجتبی بشر دوست، سودای حقیقت: سیری در هستی شناسی ، تهران، روزگار، رحیمیان،  /2و1، جلد 1377

ری، جبر و اسالمی: تجدد امثال و حرکت جوه یی جا] / دو رساله در فلسفهب -محمد زاده، جهان بینی مولوی، تهران، [بی نا

بحر در کوزه،  /1356اختیار از دیدگاه مولوی، تألیف جالل الدین همایی، تهران، پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

ل مولوی، جال یای از چند مسئله دربارهمولوی، مجموعه یدرباره ییهابررسی /1366عبدالحسین زرین کوب، تهران، علمی، 

 یین،  ترجمهمولوی دیروز امروز شرق و غرب، لوئیس فرانکل /1354مقاالت فرهنگی و هماهنگی شورای عالی فرهنگ و هنر، 

رجمه ت ای از آنها، گولپینارلی عبدالباقی، لسفه، آثار و گزیدهف -جالل الدین، زندگانی   /1383فرهاد فرهمند فر، تهران، ثالث، 

 . 1363و توضیحات توفیق سبحانی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 اهداف تحقیق-3

 یهافیلسوفان غرب از جمله دیالکتیکال یشهیندافلسفی  با -عرفانی یهاشهیاندهدف اصلی تحقیق ایجاد پیوند فلسفی میان

 نماید. شمندان، مترقی تر معرفییاندشه  را از نظر فاصله زمانی با دیگریاند تا جایی که بتواند باشدجدید می

 اهداف فرعی تحقیق عبارت است از :

 بررسی دیدگاه عرفان فلسفی   -1

 ررسی دیدگاه  در زمینه شناخت خداوند، هستی و انسان ب -2

 یدگاه  در زمینه عقل کلی و عقل جزویبررسی د -3

 بررسی فلسفه پویشی در اندیشه   -4

 سواالت تحقیق -4

فلسفی بهره  یهاشهیاندشه اش از فلسفه ویاندیا ، که در بسیاری از مواقع مخالفت خود را با فلسفه بیان کرده، در سیرآ -1

 جسته است؟

 بقه بندی نمود؟ طعرفانی  را  -فلسفی  یهاشهیاند توان در قالب ارائه مدل فلسفی،آیا می-2

 روش تحقیق  -5

متون و مقاالت داخلی و خارجی مربوط به این  یای و از راه مطالعهکتابخانه ینامه مبتنی بر شیوهروش تحقیق در این پایان

جدید  یی آثار فلسفهبعد از برخ یدقیق آثار  پرداخته شده و در مرحله ینخست به مطالعه یموضوع بوده است. در مرحله
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اند، استفاده شده است. همچنین در تمامی موارد بررسی شده، که ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع مورد بحث داشته

 دیدگاه ما انتقادی، تطبیقی و مبتنی بر تحلیل و بررسی بوده است.

 ری، چاپ اول.، انتشارات حیدتفسیر و نقد و تحلیل مثنوی(: 1351جعفری، محمد تقی، ) -

 ، انتشارات بعثت، چاپ سوم، تهران، بی نا. هابینیمولوی و جهانجعفری، محمّد تقی،  -

شهور به مولوی، با الدّین محمّد ماز گفتار  جالل – فیه ما فیه(: 1330الدّین محمّد بلخی، مشهور به مولوی، )جالل -

 خانه مجلس، تهران.فر، انتشارات چاپالزّمان فروزانتصحیحات و حواشی بدیع

 ان، تهران.، نشر پیکراه عرفانی عشق: تعالیم معنوی مولویالدین عباسی، (: ترجمه شهاب1385چیتیک، ویلیام، ) -

 منابع و مراجع -6

 ، انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران.3(: ماجرای فکر فلسفی، ج 1379ابراهیمی دینانی، غالمحسین،) -1

انشکده د، مجله «نوی(حضور تجلی گاه خداوند از دیدگاه موالنا )با تکیه بر مثنوی مع آیینه(: »1381باباساالر، اصغر،) -2

 .567-551ادبیات، دانشگاه تهران،  صص

 به(: 1363) نیکلسون، رینولد، تصحیح معنوی، مثنوی الحسین، بن محمّد بن محمّد جالاللدّین موالنا رومی، بلخی -3

 .تهران اول، چاپ امیرکبیر، انتشارات مؤسسه جوادی، پور نصراهلل اهتمام

 .اول چاپ حیدری، انتشارات مثنوی، تحلیل و نقد و تفسیر(: 1351) تقی، محمد جعفری، -4

  .نا بی تهران، سوم، چاپ بعثت، انتشارات ها، بینی جهان و مولوی تقی، محمّد جعفری، -5

 .تهران ن،پیکا نشر مولوی، معنوی تعالیم: عشق عرفانی راه عباسی، شهابالدین ترجمه(: 1385) ویلیام، چیتیک، -6

 ارسالی اطالعات تکمیلی اثر

 ی جعفری)ره(()تطبیقی بر اندیشه های فلسفی عالمه محمدتقموالنا یهاشهیاندبازتاب دیدگاه های فلسفی در  عنوان اثر:

 وچهرجوکارمنمشاور:  استاد محترم پروین گلی زاده، استاد محترم راهنما: لیال عبداله زاده رامهرمزی،  نویسندگان و مولفین:

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز محل انجام:

 محور موضوعی اثر: فلسفه و ادبیات)بین رشته ای(

 ی کارشناسی ارشد پایان نامه: محور کلی ارائه اثر 

 مقاله مستخرج  2سال دفاع /  1390 سال دفاع و یا ارائه و یا چاپ اثر:

 یحات بیشتر در مورد اثر ارسالی:وضت

ی شود که ن متبادر مبه ذه با توجه به انکه موالنا)ره( اینچنین می سرایند:   که پای استداللیان چوبین است و در نگاه اول، چنین

ند و ان موج می زالل کافی در این تحقیق اثبات شده است که فلسفه در اشعار و تفکر ایشاما با استد فیلسوف است، -ایشان، عارف

 عارف است.  –در واقع وی، فیلسوف 

 ابزار استدالل سست و شکننده است و یقین عارفان چون کوه استوار.

 پای استداللیان چوبین بود

 

 پای چوبین سخت بی تمکین بود 

 

Archive of SID

www.SID.ir



 )رض(جازیه وژیه عالهم جعفری ،  جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی نخستین

 

5 
 

 غیر آن قطب زمان دیده ور

 

 کز ثباتش کوه گردد خیره سر 

 

 .(2128 - 2129 /1)مثنوی/ 

 است:و فلسفه دیالکتیک به وفور در اشعار ایشان پدیدار 

صنعتی و تجاری که  ها همچنان فئودالیست بودند. وابستگی دهاقین به زمین و مناسباتآلمان 19و ابتدای قرن  18در نیمه قرن 

ی ا نداشتند. انقالب بورژوازها بودند که توان مبارزه با آنها رحافظ منافع منارشی پروس بود، احاطه داشت و طبقات بورژوا،  فئودال

ت جمهوری بیمناک گیری حکومترسانیده و فالسفه از انقالب بورژوازی فرانسه، فرقه دموکرات و شکلکم را سختفرانسه طبقه حا

کت و توسعه و تکامل را بندی کرده بود، حربودند. هگل با نگرشی دیالکتیک که آخرین نتایج علمی و عقالنی پیوسته انسان را طبقه

شکست. موالنا هم در  دانستند در همفرانسه که همه چیز را راکد ومجزا از هم می 18های متافیزیک قرن پیش کشید و ماتریالیست

د بودند همه ها، معتققشرییون دگماتیست که مانند متافیزیک یهاشهیاندلسفی اش،ف -شرایطی مشابه با نگرش دیالکتیک عرفانی

دانستند، در هم دا میجعالم را از تاریخ توسعه و تکامل شود، و یک مرتبه ایجاد می« کن»موجودات در آن واحد با پدیداری کلمه 

قبلی  کامل موجودعه و تکوبید. وی موجودات را در تکامل با هم، متحرک ومتغیر دانسته، و هر یک از موجودات را در پیوند با توس

راکلیت را که معتقد ه ید. گفتهدانرا نیز دائمی و متحرک در لحظات متوالی می« کن»و باعث پیدایش موجود بعدی شمرده و کلمه 

. نمایدنسان تشریح می؛ به میان آورده و روی جریان انواع مراحل تکاملی ا«کندکند، همه چیز تغییر میهمه چیز حرکت می»است: 

 آورد:(؛ چنانچه راجع به بیان اطوار خلقت می45: 1387)اس.ای.فراست،

 آمده اول باقلیم جماد

 

 اوفتادوز جمادی در نباتی  

 

 اندر نباتی عمر کردهاسال

 

 وز جمادی یاد ناورد از نبرد 

 

 وز نباتی چون بحیوان اوفتاد

 

 نامدش حال نباتی هیچ یاد 

 

 جز همان میلیکه دارد سوی آن

 

 خاص در وقت بهار و ضیمران 

 

 همچو میل کودکان با مادران

 

 سر میل خود نداند در لبان 

 

 بازار حیوان سوی انسانیش

 

 کشد آن خالقیکه دانیشمی 

 

 همچنین اقلیم تا اقلیم رفت

 

 تا شد اکنون عاقل و دانا زفت 

 

 های اولیش یاد نیستعقل

 

 هم از این عقلش تحول کردنیست  

 

  (421-428/ 3)مثنوی/                          

 

صورت نگرفته بلکه در اول مرحله؛ تکوین جمادات در این ابیات موالنا نشان داده است که وضع تکوین یک دفعه، برای همیشه 

صورت پذیرفته و پس از گذر زمان بنا بر نبرد تضاد و حرکت از مرحله جمادی به مرحله نباتی قدم نهاده و در اثر توسعه و تکامل 
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وسعه و تکامل در یک آن و دهد که این تو باز همین که از مرحله نباتی به حیوانی رفته، نشان می هجمادی تکوین نباتی به عمل آمد

یک لحظه صورت نگرفته، بلکه در اثر سالیان متمادی و به طور تدریجی به وقوع پیوسته است؛ لذا در آخرین مرحله توسعه و تحول 

دسترسی نماید. ناگفته نماند که موالنا با وجود اینکه به علوم امروزه تصویر جدیدی از عقل را با توجه به اوضاع اجتماعی ارائه می

نداشته و از اکتشافات عصر حاضر بی اطالع بوده، بنابر مفهوم مکاتب یونانی و تفسیر آیات قرآنی که انسان را از گل خلق کرده و 

کند، تفکراتش دگرگون گردیده و جمادات را متحرک به ذات معرفی های پوسیده جان گرفته، حرکت میباز در روز حشر استخوان

 آورد :نماید چنان چه میاجسام را تائید میکند و حرکت درونی می

 عالم افسرده است نام او جماد»

 

 جامد افسرده بود نام او ستاد 

 

 باش تا خورشید حشر آید عیان

 

 تا به بینی جنبش جسم جهان 

 

 پاره خاک ترا چون زنده ساخت

 

 ها را جملگی باید شناختخاک 

 

 اندمرده زین سویند وز آنسو زنده

 

 انداینجا و آنطرف گویندهخامش  

 

 (218-3/221)مثنوی/

ت از تغییرا عات اوبه طور کلی موالنا توسعه و تکامل موجودات را به طور خشک در کمیت حوادث مطالعه نکرده بلکه حیطه مطال

یز را مربوط به چ بندی کرده که همهکمی به تغییرات کیفی رسیده است. وی خطوط اصلی و قوانین دیالکتیکی خود را طوری طبقه

اط عضوی دارند، چنان دهد که تمام اعضاء آن با هم ارتبدهد، به عبارت دیگر عالم وجود را عقل کلی تشکیل میهمه چیز نشان می

 آورد :چه می

 کل عالم صورت عقل کل است

 

 کاوست بابای هر آن کاهل دلست 

 

 چون کسی با عقل کل کفران فزود

 

 صورت کل پیش او هم سگ نمود 

 

 صلح کن با این پدر عاقی بهل

 

 تا که فرش زر نماید آب و گل 

 

 پس قیامت نقد جان تو بود

 

 پیش تو چرخ و زمین مبدل شود 

 

 من که صلح دائماً با این پدر

 

 این جهان چون جنتستم در نظر 

 

 هر زمان نو صورتی و نو جمال

 

 تا ز نو دیدن فرو ریزد مالل 

 

 نعیمبینم جهان را بر من همی

 

 ها جوشان مقیمها از چشمهآب 

 

 رسد در گوش منبانک آبش می

 

 گردد ضمیر و هوش منمست می 
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 ها رقصان شده چون ماهیانشاخ

 

 ها کف زن مثال مطربانبرگ 

 

 برق آئینه است المه از نمد

 

 گر نماید آئینه تا چون بود 

 

 گویم یکیاز هزاران، من نمی

 

 از شکیزانکه آکندست هر گوش  

 

 (411-4/421)مثنوی/

کند که این ن حال اشاره میکند در انسان ثابت نماید و در عیدر اینجا موالنا قصد داشته، تأثیر هر موجودی را با وضع حرکتی که می

. وی به ندیگر بفهمدایست از هزاران نکته ناگفتنی، زیرا اذهان از حیث نقوش ایدئولوژی قبلی ممکن است موضوعات را طور نکته

ؤثر میث در پدر ز هر حطور کلی اعتقاد دارد جهان یک کلی ایست مانند پدر برای پسر که به هم مربوطند و پسر هم به نوبه خود ا

و  ای ما دگرگون شدهشود. اگر ما عالم را چنین به نظر آوریم، کلیه احواالت آن بربوده و همه چیزش به همه چیز او مربوط می

حساس کرده اوالنا ن ساکن فرض نمودیم، متحرک خواهیم یافت و تغییرات آن را مشاهده خواهیم نمود. سپس مآنچه را که تا کنو

ر نظر ی را دکه حوادث طبیعت، تمایالت و حیات موجودات بدون شناسائی حرکت غیرممکن است و نظریه ارسطو فیلسوف یونان

 گوید:آورده، می

طور هم همان شودفهمیم و موضوع اطالعات ما از طبیعت ناشی میتغییرات را میطور که ما از طبیعت ابتدا حرکت و همان»

)فیه «. تانداخت زیرا نتیجه نفهمیدن حرکت باعث نفهمیدن کیفیت طبیعت اسموضوع اینکه حرکت چیست را نباید از نظر

ور وجه خود را به عبتزرگترین نقطه عطف یونان قدیم این نکته را فهمیده بودند، ولی ب یها( گرچه دیالکتیکال198: 1381مافیه،

وجه داشته و حرکت شود؛ هیچ توجهی نداشتند. لکن موالنا به این نکته تحرکت متوجه ساخته و به آن چیزی که حرکت نامیده می

چنانچه میشمرد. یمداند و حتی ماهیت آن بر را تأثیر داخلی موجودات دانسته و آن را به عشق تعبیر و عشق را موجد حرکت می

 آورد:

 آتش است این بانگ نای و نیست باد

 

 هر که این آتش ندارد نیست باد 

 

 آتش عشق است کاندر نی فتاد

 

 فتادجوشش عشق است کاندر می 

 

 (5-6 /1)مثنوی/

 و باز هم:

 جسم خاک از عشق بر افالک شد»

 

 ایزنده معشوق است و عاشق مرده 

 

 عشق جان طور آمد عاشقا

 

 «و خر موسی صعقا طور مست 

 

 (17-1/18)مثنوی/

 آورد:و باز می

 ایجمله معشوق است و عاشق پرده»

 

 ایزنده معشوق است و عاشق مرده 
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 (34-35 /1)مثنوی/ 

 دارد :در جای دیگر، تصویری دیگر آورده، اذعان می

 ارض و سما است ذره ذره کاندرین»

 

 «جنس خود را همچو کاه و کهربا است 

 

 (67 /1)مثنوی/ 

 

 پر و بال ما کمند عشق اوست

 

 «کشد تا کوی دوستمو کشانش می 
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